
FRISKOLEFAKTA

KOBLINGSPROCENT - HVAD ER DET?

Helt overordnet forholder det sig sådan, at friskoler/private grundskoler modtager et statstilskud svarende til en pro-
centandel af udgiften til folkeskolerne - den såkaldte »koblingsprocent«. Fra 1995 - 2010 lå koblingsprocenten stabilt 
på 75% af udgifterne til folkeskolerne. Derefter fulgte en periode med reduceret statstilskud, hvorefter den siddende 
regering har normaliseret statstilskuddet til 75%. Dertil kommer yderligere én koblingsprocent, som er målrettet 
sociale indsatser som enkeltintegreret specialundervisning og inklusion (dvs. i alt 76% af udgifterne til folkeskolerne i 
2019).

År 1995 -2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Koblingspro-
cent

75% 74% 73% 72% 71% 71% 73% 75% 76%

HVAD SKER DER, HVIS KOBLINGSPROCENTEN NEDSÆTTES TIL 71?
Socialdemokratiet foreslår at nedsætte friskoler/private grundskolers statstilskud til 71% af udgifterne til folkeskoler-
ne. Hvis dette sker, kan du herunder se, hvilke konsekvenser det vil have for friskoler/private grundskoler:

• Driftstilskuddet pr. årselev vil falde med 2.469,55 kr.
• I 74 kommuner vil der være friskoler/private grundskoler med underskud (mod 43 i 2017) 
• 46.930 elever vil gå på friskoler/private grundskoler, der har underskud (mod 12.897 i 2017)
• Antallet af friskoler/private grundskoler med underskud vil stige fra 82 skoler til 238 skoler.

75 koblingsprocent 
(2017-tal)

71 koblingsprocent 
(korrigerede 2017-tal)

Forskel

Koblingsprocent 75% 71%

Antal friskoler/private grund-
skoler

506 506

Driftstilkud pr. elev  (finans-
lovstaksten)

46.394,00 kr. 43.834,45 kr. - 2.469,55 kr.

Antal friskoler/private grund-
skoler med underskud

82 238 156

Antal kommuner, hvor frisko-
ler/private grundskolerskoler 
har underskud

43 74 31

UNDERSKUDSSKOLER
Sådan ser Danmarkskortet ud ved statstilskud på 75% og 71% af udgifterne til folkeskolen

Udregningsmetode: Med udgangspunkt i driftstil-
skuddet fra finansloven for 2017 (samme år som 
de seneste årsregnskaber), korrigeret til 71% af den 
regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen.

Underskudsskoler ved 75%

De orange felter markerer de post-
numre, hvor der i 2017 lå friskoler/
private grundskoler med negativt 
årsregnskab (alle skoler modtog i 
2017 75% i kobling). Skolerne for-
deler sig i 43 kommuner.

Underskudsskoler ved 71%

De orange felter markerer de 
postnumre med friskoler/private 
grundskoler, der vil have negativt 
årsregnskab, hvis koblingsprocenten 
sænkes til 71. Skolerne fordeler sig i 
74 kommuner.
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Undtaget er de kombinerede skoler




